Město Žatec
městský úřad Žatec
Odbor místního hospodářství a majetku
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2) zdůvodnění
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1) Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Města Žatce bere na vědomí Zprávu o činnosti společnosti Technická správa
města Žatec, s.r.o. za 2. čtvrtletí roku 2022.
O: Ing. Grežo
2) Zdůvodnění:
Společnost Technická správa města Žatec, s.r.o., jako stoprocentně vlastněná společnost
Městem Žatec, předložila prostřednictvím svého jednatele, pana Ing. Andreje Greža, Zprávu o
činnosti společnosti za 2. čtvrtletí roku 2022. Součástí předložené zprávy je i Výkaz zisku a
ztráty za období ledna- června 2022.

3) Stanovisko odboru
Odbor místního hospodářství a majetku doporučuje výše uvedené usnesení přijmout v navržené
podobě.
4) Příloha
•

Zpráva o činnosti
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Technická správa města Žatec, s.r.o.
Čeradická 1014, 438 01 Žatec

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA 2Q 2022

Žatec, srpen 2022
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Obsah:
1. Činnost Technické správy města Žatec, s.r.o. za 2Q 2022
2. Zaměstnanci Technické správy města Žatec, s.r.o.
3. Výkaz zisku a ztráty k březen až červen roku 2022
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1. Činnost Technické správy města Žatec, s.r.o. za 2Q 2022
Činnosti jednotlivých středisek:
Údržba zeleně
Na základě rozhodnutí Městského úřadu Žatec bylo prováděno kácení
mimolesní zeleně a vyřezání náletových dřevin.
Dále jsme udržovali 15 městských parků. V tomto období se jednalo hlavně o
vyhrabání a vyfoukání spadaného listí, dále se pak jednalo o sběr popadaných
větví a kácení polomů po bouřkách a větrech. Jednou týdně byly parky uklizeny
od odpadků. Dále jsme provedly opravy laviček a košů zničených vandalizmem.
Sekání trávy bylo zahájeno dne 26.4.2022 ulicí Komenského alej.
Údržba hřbitovů
Udržovali jsme městský hřbitov Žatec, římsko-katolický hřbitov v Radíčevsi. Šlo
zejména o veškeré úklidové práce, svoz odpadu a košů, údržbu keřů a stromů.
Čištění města
Společnost prováděla čištění chodníků, komunikací a veřejných ploch, instalaci
a vývoz odpadkových košů, údržbu a čištění dešťových vpustí mimo blokové
čištění. Likvidovali jsme černé skládky. Podle klimatických podmínek probíhala
zimní údržba komunikací a chodníků.
Blokové čištění probíhalo v navržených termínech od 21.3.2022 do 8.4.2022. Byl
proveden úklid komunikací, parkovišť a přilehlých veřejných prostranství. Souběžně
bylo provedeno i čištění uličních vpustí.

Dopravní značení ve městě
Ve spolupráci s odborem dopravy a správcem místních komunikací naši
pracovníci prováděli úpravu, výměnu a instalaci svislého dopravního značení ve
městě včetně veškerých oprav (vyvrácené, zničené dopravní značení při
dopravních nehodách, poškozené cizí vinou apod.). Při akcích Města Žatec
nebo akcích povolených Městským úřadem Žatec jsme provedli změny
dopravního značení tak, aby provoz na místních komunikacích mohl dále
bezproblémově probíhat. Dále jsme nabízeli pronájem přenosného dopravního
značení.
Správa a údržba veřejného osvětlení
Společnost zajišťovala správu, provoz, obnovu, údržbu a opravu veřejného a
slavnostního osvětlení ve Městě Žatec a místních částech. V naší správě je
3 011 světelných bodů.

4

Správa sportoviště
Sportoviště bylo přístupné veřejnosti v době od 7:00 do 20:00 hod. Občerstvení
bylo přístupné veřejnosti od května v době od 9:00 do 20:00 hod.
V měsíci dubnu jsme provedli vyčesání trávníků, nahnojení pomalu rozpustným
hnojivem a zahájili pravidelnou zálivku. Na závlahu trávníků sportoviště je
využívána voda z řeky Ohře.
Drobné opravy komunikací
Provádíme na základě požadavku správce komunikací a pracovníků OMHM drobné
opravy chodníků a komunikací. Jedná se zejména o opravu vypadané dlažby, výměna
rozlomených a rozježděných dlaždic na chodnících, oprava vyvrácených obrubníků,
předláždění chodníků podhrabaných od hlodavců. Dále se jedná o dosyp krajnic a
výspravu cest k zahrádkářským koloniím, opravu propadlých dešťových vpustí a žlabů.

Provoz sběrného dvora
Sběrný dvůr slouží pro sběr a shromažďování složek komunálního odpadu
vzniklého na území města Žatec v souladu se schváleným provozním a
havarijním řádem.
Občané města Žatec mají možnost ukládat na Sběrný dvůr většinu odpadů
bez limitů, a to objemný odpad, oleje a tuky z domácnosti, biologicky
rozložitelný odpad, nebezpečný odpad, elektrozařízení a separovaný
odpad (papír, plastové obaly od nápojů, sklo, kovy, směsné plasty a
nápojový karton). Limit se vztahuje pouze na tyto odpady:
Pneumatiky – 4 ks/rok/osoba
Stavební suť – 50 kg/osoba/den, 500 kg/rok/osoba
Zemina a kamení – 50 kg/osoba/den, 500 kg/rok/osoba
Provozní doba
Letní provoz – 1.3. – 31.10.
Pondělí až Pátek 9:00 – 18:00
Sobota a Neděle 9:00 – 16:00
Polední přestávka 12:30 – 13:00
Státní svátky je zavřeno
Pronájem přívěsných vozíků
Technická správa města Žatec přišla s novou službou pro občany. Jedná se o
půjčovnu přívěsných vozíků. Občané, kteří nedisponují vlastním přívěsným vozíkem si
jej mohou zapůjčit a využít tak k odvozu odpadu na Sběrný dvůr v Žatci.
Tuto službu je možné využívat od 14.12.2021
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Správa sauny
Zahájení provozu sauny se uskutečnilo dne 15.10.2021 a bylo ukončeno 14.4.2022.
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Provozní doba:
Pondělí

15,00 - 18,00 hod.
18,00 - 22,00 hod. sauna bez plavek

Úterý

15,00 - 21,00 hod

Středa

15,00 - 18,00 hod
18,00 - 22,00 hod. sauna bez plavek

Čtvrtek

15,00 - 21,00 hod

Pátek

14,00 - 22,00 hod.

Sobota

11,00 - 19,00 hod.

Neděle

11,00 - 19,00 hod.

Výše vstupného:
100,- Kč nad 15 let
75,- Kč do 15 let, ZTP, senioři nad 65 let, ISIC
zdarma - děti do 3 let

Cena permanentek:
3 750,- Kč 50 vstupů nad 15 let
1 750,- Kč 20 vstupů nad 15 let
1 375,- Kč 20 vstupů do 15 let, senioři nad 65 let, ISIC
Návštěvnost sauny za měsíc duben 2022:

duben 2022
01.04.2022
02.04.2022
03.04.2022
04.04.2022
05.04.2022
06.04.2022
07.04.2022
08.04.2022
09.04.2022
10.04.2022
11.04.2022
12.04.2022
13.04.2022
14.04.2022
Celkem

39
30
31
23
43
33
88
44
21
42
24
31
31
30
510

Návštěvnost sauny v měsíci duben 2022 byla 510 návštěvníků.
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Provoz koupaliště
Provozní doba:
Pondělí až neděle 9:00 – 20:00 hod.
Celodenní vstupné:
80 Kč dospělí a děti nad 15 let
60 Kč děti, senioři nad 65 let, ZTP, ISIC
děti do 100 cm zdarma v doprovodu rodičů
220 Kč rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti)
Dopolední vstupné (9:00 – 12:00 hod.):
20 Kč / osoba
Děti do 100 cm zdarma v doprovodu rodičů
V případě překročení časového limitu, bude cena vstupného doúčtována do výše
ceny celodenního vstupného.
Odpolední vstupné (16:00 – 20:00)
70 Kč / dospělí a děti nad 150 let
50 Kč / děti, senioři nad 65 let, ZTP, ISIC
děti do 100 cm zdarma v doprovodu rodičů
160 Kč rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti)
K ceně vstupného je účtovaná záloha na čipové hodinky ve výši 100 Kč a
zpoplatněný tobogan 2 Kč/jízda.
Příprava koupaliště na sezónu začala v dubnu přípravou trávníku. V měsíci květnu se
čistili a konzervovali bazény, napustila se voda a zahájila filtrace. Po potřebné úpravě
vody provedla OHES Louny odběr vzorků, které splňovali předepsané hodnoty.
Provoz koupaliště byl spuštěn 15.6.2022. Další kontroly OHES Louny byly zaměřeny
na hygienu prostředí a čistotu areálu a ani jednou jsme neměli nedostatky.
Po dobu provozu koupaliště nedošlo k žádnému vážnějšímu úrazu. Drobné
odřeniny a štípnutí hmyzem jsme vždy vyřešili ke spokojenosti poraněného.
Návštěvnost koupaliště za měsíc červen 2022
červen
Datum
Počet osob
15.06.2022
149
16.06.2022
32
17.06.2022
242
1134
18.06.2022
1319
19.06.2022
63
20.06.2022
77
21.06.2022
123
22.06.2022
487
23.06.2022
77
24.06.2022
0
25.06.2022
550
26.06.2022
434
27.06.2022

8

28.06.2022
29.06.2022
30.06.2022

33
0
161

celkem

4881

Návštěvnost koupaliště byla v měsíci červen 4 881 návštěvníků.

Činnost Technické správy města Žatec, s.r.o. pro jiné subjekty
V měsících březen až červen jsme poskytovaly své služby i jiným subjektům.
Jednalo se zejména o tyto činnosti: pronájem plošiny s obsluhou, strojní čištění,
kácení stromů, sekání trávy a odvoz odpadu. Celková tržba za tyto služby činila
738 313,- Kč.
2. Zaměstnanci Technické správy města Žatec, s.r.o.

Přepočtený počet zaměstnanců za 2Q 2022 je 60 zaměstnanců.
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3. Výkaz zisku a ztráty za leden až červen 2022
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